


Materialer: ÅLGÅRD SHETLANDSGARN 

Damegenseren: 
Størrelse: 40/42 44 

ca. 	550 	600 	g. m. turkis nr. 218 
- 	100 	100 	g. 1. turkis 	nr. 217 
- 	50 	50 	g. rødt 	nr. 220 
- 	50 	50 	g. gyllent 	nr. 191 

Banregenseren: 
Størrelse: 	6 	8 	10 	12 	14 år 

ca. 300 350 450 450 500 	g. 1. turkis nr. 217 
- 50 	50 100 100 100 	g. rødt 	nr. 220 
- 50 50 	50 50 50 	g. m. turkis nr. 218 
- 50 	50 	50 	50 	50 	g. hvitt 	nr. 101 

Luen: ca. 100 g. bunnfarge + rester av de andre fargene. 

Pinner: Rndp. og strØmpep. nr. 21/2 og 4. 

Strikkefasthet: 20 m. glattstr. i bredden på p. nr. 4 = 10 cm. 

Strikk alltid en prøvelapp og kontroller at strikkefastheten stemmer. Størrelsen på 
modellen kan bare bli riktig hvis den oppgitte strikkefasthet er nøyaktig overholdt. 
Hvis De med den oppgitte p.tykkelse strikker for løst eller for fast i forhold til den 
oppgitte strikkefasthet, prøv 1/2 nr. tynnere eller tykkere p. De oppgitte p.nr. er 
bare beregnet som veiledning. 

	

Mål: Størrelse: 	 6 	8 10 	12 	14 år 40/42 44 
Overvidde: 	ca. 72 78 84 90 96 	102 108 cm 
Lengde: 	- 45 48 52 55 60 	64 	67 - 
Indre ermlengde: - 30 34 36 40 42 	45 	47 - 

For å få det beste resultat må kun det garn benyttes som er oppgitt i oppskriften. 
Les grundig gjennom oppskrifen før De begynner arbeidet. Alle tall står i rekke-
følge, den minste størrelsen først. Der hvor det bare står ett tall, gjelder dette 
for alle sØrrelser. 

På alle våre banderoler finnes to nummer. Ved kjøp av garn er det svært viktig 
å kontrollere at garnbuntene i hver farge til samme plagg er påført samme 
fargenr. og partinr. 

Ivåre oppskrifter anbefaler vi å legge opp til vr.bordene på et tykkere p.nr. enn 
vanlig, og så gå over til det riktige p.nr. i vr.bordens 1. omg. Derved oppnår man 
at oppleggstråden blir sterkere mot slitasje. 

GENSEREN: Legg opp 1361140-150-160 det andre ermet (54-60-60-62-64-74-76 
-170-180-190 med m. turkis/1. turkis m.). Beg. så raglan fellingen, sett et 
garn på rundp. nr. 4. Gå over til rundp. merke over 2 m. i alle 4 «overgangene» 
nr. 2% og strikk vr.bord 1 r., 1 yr. 	(1 m. fra hvert stykke), disse 2 m. 
(event. 1 vridd r., 1 vr.), 4 cm. Skift til strikkes yr. eller r. etter ønske (på 
glattstr. på rundp. nr. 4, øk i løpet av barnemodellen er de strikket r., på 
første omg. til 144-156-168-180-192-204- damemodellen vr.). På hver side av 
216 m. Strikk mønsterborden etter dia- merket felles det 1 m. hver 2. omg., 
grammet. Barnegenserens mønster er før merket: strikk til 2 m. igjen, x 1 m. 
delelig med 6 og damegenserens møn- løs av, 1 m. r., løft den løse m. over 
ter er delelig med 12, alle de oppgitte r. m. x. Etter merket: fra x til x. Fell 
masketall er delelig med 12. 	 på denne måten til De har igjen: 72- 
Etter mønsterborden strikkes i bunn- 80-80-88-88-96-96 m., gå over til liten 
fargen til hele genseren måler ca. 28- rundp. eller strØmpep. når de får for 
30-33-35-39-42-43 cm. Fell løst av 6-6- få m. til den store. Hvis halskanten 
8-8-8-8-8 m. midt i hver side og legg skal ha mønster som på barnegenseren, 
arb. til side. 	 må masketallet reguleres til 72-78-78- 

84-84-90-90 m. for at mønsteret skal 
stemme. De strikker da første vr.bord 

ERMENE: Legg opp 36-36-38-40-42-44- på p. nr. 4, 1 r., 1 vr., ca. 4 cm. Snu 
46 m. med m. turkis/1. turkis garn på arb. slik at når.  De nå strikker møns-
strømpep. nr. 2% og strikk vr.bord 1 r., terborden, kommer rettsiden ut når 
1 vr., (evnt. 1 virdd r., 1 vr.), 5-6 cm. halskanten brettes dobbelt nede på ret-
Skift til glattstr. på rundp. nr. 4, øk i ten. Strikk til slutt 1 omg. i bunn-
løpet av 1. omg. til 44-46-48-48-50-54- fargen og sy til. Hvis De vil ha vanlig 
56 m. Begynn å strikke mønsterborden rullekrage, strikkes vr.bord 1 r., 1 vr., 
etter diagrammet, sett et merke midt med strØmpep. eller liten rundp. 
under ermet over 2 m., på hver side av 2%, 6-7 cm, fell løst av. Sy sammen 
dette merket skal det økes 1 m. for under ermene og damp forsiktig. 
hver 21/2 cm til De har 60-66-68-70-82- 
84 m. Etter mønsterborden strikkes i LUEN: (hodevidde 48-54 cm). Legg bunnfargen til hele ermet måler ca. 
30-34-36-40-42-45-47 cm. Fell løst av opp 96-108 m. med 1. turkis garn på  
6-6-8-8-8-8-8 m. midt under ermet, legg strØmpep. nr. 4, gå over til strØmpep. 
arb. til side og strikk det andre ermet nr. 21/2, strikk vr.bord 1 r., 1 yr., 4 cm. 
tilsvarende. 	 Gå over til strØmpep. nr. 4 og glattstr., 

strikk mønsterborden etter diagram- 
met, deretter i bunnfargen til hele 

BÆRESTYKKET: Så skal alle m. luen måler ca. 22 cm. Neste omg.: 
strikkes inn på rundp., først forstykket Strikk 2 og 2 m. sammen hele omg. ut. 
(66-72-76-82-88-94-100 m.), deretter det Trekk tråden gjennom og fest. Damp 
ene ermet (54-60-60-63-64-74-74 m.), forsiktig. Lag en dusk av alle fargene 
ryggen (66-72-76-82-88-94-100 m.) og og sett i toppen. 
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